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  مقدمة
على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممـد وعلـى آلـه    احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم 

  :أما بعد، وصحبه أمجعني 
علماء اللغة العربية يف حتديد خمارج احلروف  فهذا حبث موجز يبني منهج أحد كبار

، يف كتبه الزاخرة بعلمه اجلم يف هذا اـال   من خالل ما كتبه ، مان ابن جين أال وهو عث
وجدت كتاب بعنوان ، وملا طلب مين كتابة حبث موجز عن خمارج احلروف عند ابن جين 

اه من فصول مهمة حول هـذا  وملا احتو، علماء الشيعة ألحد" الصوت اللغوي يف القرآن "
وعلى  الرغم بأن هذا الكتاب حيتوي علـى  ، البحث جعلته األصل الذي انطلق من خالله 

فقمت بعـد  ، إال أن ما يهمين ال يتعدى األسطر املعينة خلدمة هذا البحث ، صفحة  ٢١٢
"  يـة  سر صناعة العرب"و " اخلصائص"اإلستعانة باهللا بالتأكد من كالم ابن جين من كتابيه 

واختصرت وأضفت مايهم  هـذا  ، مباحث عامة للبحث لكي تسهل على قارئه  ومت وضع
حىت يكتمـل  ، وهو صفات احلروف وجعلت يف بداية البحث موضوعا مهما  ،املوضوع 

ترمجة موجزة البـن   ضعبومن البحث وقمت بعد اإلنتهاء  ،العقد والفهم ملخارج احلروف
ى الرغم بأن األصل الذي اعتمـدت عليـه ألحـد    وعل، ضعتها يف أول البحث  وجين و

 آثرت أن انقل ما يفيد  وال خيـالف املنـهج    إال أين، املخالفني ملنهج أهل السنة واجلماعة 
وأن تتم الفائدة من خالله ، راجيا من املوىل عز وجل أن جيعل ذلك مقبوالً ، وهو ما أرجوه

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، 
  
  

  
  بندر بن عبد اهللا الثبييت

هـ بعد التعديل ٢٦/٢/١٤٢٩



  ١تعريف بابن جين: املبحث األول 
  :وموطنه نسبه

هو أبو الفتح، عثمان بن جِني املوصلي النحوي اللغوي، من أحذق أهل األدب وأعلمهم 
  .اولة يف اللغةبالنحو والتصريف، وصاحب التصانيف الفائقة املتد

كان عبدا ) جين(ومل تذكر املصادر التارخيية وكتب التراجم نسبا له بعد جين؛ إذ أن أباه 
روميا مملوكا لسليمان بن فهد بن أمحد األزدي املوصلي، ومل يعرف عنه شيء قبل جميئه 

  :املوصل، وإىل هذا أشار ابن جين نفسه بقوله يف مجلة أبيات
  علمي يف الورى نسيبف... فإن أصبح بال نسب 
  قرومٍ سـادة جنـب... عـلى أين أؤول إىل 
  أرم الدهـر ذو اخلطب... قيـاصرة إذا نطقوا 

  كفى شرفاً دعاء نيب ... أوالك دعا النبـي هلم 
وكانت والدة ابن جين باملوصل، وفيها قضى طفولته وتلقى دروسه األوىل، وذكرت 

ثالثني وثالمثائة، وقد أقام ابن جين بعد املوصل ببغداد،  املصادر اليت ترمجت له أنه ولد قبل سنة
علي وعالٍ وعالء، وكلهم أدباء فضالء، : وظل يدرس ا العلم إىل أن تويف، وكان له من الولد

قد خرجهم والدهم وحسن خطوطهم، فهم معدودون يف الصحيحي الضبط وحسين اخلط، 
  .حبسب تعبري ياقوت

  :ابن جني األديب الشاعر
يكن ابن جين إماما يف النحو والصرف فقط، ومل يكن من العلماء الذين يقتصرون على  مل

جمالس العلم والتعليم، أو حىت التأليف، إمنا كان ابن جين كمن يريد أن ميلك نواصي اللغة، فهو 
إىل جانب ما سبق يعد من أئمة األدب، مجع إتقان العلم إىل ظرف أهل الكتابة والشعر، وهو 

، وقال "إليه انتهت الرياسة يف األدب: "لذي جعل الثعاليب ينعته يف يتيمة الدهر بقولهاألمر ا
ليس ألحد من أئمة األدب يف فتح املقفالت، وشرح : "الباخرزي يف دمية القصر موضحا

  ".املشكالت ما له؛ فقد وقع عليها من مثرات األعراب، وال سيما يف علم اإلعراب

                                                
 .ھذه الترجمة من بحث للدكتور راغب السرجاني بتصرف قمت فیھ  ١



  وأصول النحو  اخلصائص
، وباملثل "اخلصائص"إن يذكر ابن جين حىت يشرد الذهن عفو اخلاطر إىل كتابه الشهري  ما

  فإنه يذهب إىل مؤلفه ابن جين، " اخلصائص"إذا كان احلديث عن 
وهو كتاب يف أصول النحو على مذهب أصول الكالم والفقه، احتذى ابن جين يف 

ه على اثنني وستني ومائة بابا، تبدأ بباب مباحثه النحوية منهج احلنفية يف أصول الفقه، وقد بنا
القول على الفصل بني الكالم والقول، وتنتهي بباب يف املستحيل وصحة قياس الفروع على 

فساد األصول، وقد أهداه لبهاء الدولة البويهي، الذي ويل السلطنة من سنة تسع وسبعني 
تاذه أيب علي الفارسي وثالمثائة إىل ثالث وأربعمائة من اهلجرة، وذلك بعد وفاة أس

  ).هـ٣٧٧ت(
  :مؤلفاته

تفسري  - سر الصناعة  -التمام يف تفسري أشعار هذيل مما أغفله السكري  - اخلصائص 
تفسري ديوان  -تعاقب العربية  - شرح املقصور واملمدود البن السكيت  - تصريف املازين 

 - شرح ديوان املتنيب الصغري تفسري معاين ديوان املتنيب، وهو  -املتنيب الكبري، ويسمى الفسر 
 - خمتصر العروض والقوايف  -خمتصر التصريف املشهور بالتصريف امللوكي  -اللمع يف العربية 

  .اخل)... ذكر أنه مل يتمه(تفسري املذكر واملؤنث ليعقوب  -املتقضب  -األلفاظ املهموزة 
  :وفاته

بقيتا من صفر، سنة اثنتني يف بغداد، ويف خالفة القادر، وحتديدا يوم اجلمعة لليلتني 
وتسعني وثالمثائة من اهلجرة رحل ابن جين عن دنيا الناس، تاركا مؤلفاته وذخائره العلمية 

  . تتحدث عنه وحتييه بينهم من جديد
  ١أما مذهبه الكالمي فقد كان معتزلياً كما ذكر ذلك السيوطي يف املزهر:مالحظة 

                                                
  .للشیخ محمد الحمد في موقعھ على الشبكة اإللكترونیة " بدایة ظھور فقھ اللغة كعلم مستقل" من بحث بعنوان   ١



  ١مقدمة يف صفات احلروف :املبحث الثاين 
  :لصفاتا

باعتبار صفاا إىل تسعة عشر نوعاً، وبعضهم يبلغ ا إىل أربعة وأربعني، يقسم البعض احلروف 
وكثري ينقصون أو يزيدون؛ أما األنواع املشهورة عند علماء هذا الفن واليت هي كاألصـول فهـي   

مهس، وجهر، وشدة، ورخاوة، وبني بني، وحروف اسـتعالء، واسـتفال، وإطبـاق،    : حروف
  .انفتاح، وتفخيم، وترقيق، وتفش، وتكرير، واستطالة، وغنة، وذَالقة، ومد، ولني، وصفري، وقلقلةو

هو الذي ضعف االعتماد يف موضعه حىت جرى النفَس معه، وحـروف   :احلرف املهموس -١
  ).هـ ح خ ك ش س ت ص ث ف: (هذا النوع عشرة

ومنِـع   -أي على خمرج احلـرف   -ضعه هو الذي أشبع االعتماد يف مو :احلرف اهور -٢
النفَس أن جيري معه حىت ينقضي االعتماد عليه وجيري الصوت، وحروف هذا النوع تسعة عشـر؛  

  .ألا كلُّ ما كان غري مهموس
وهو الذي ميتنع الصوت أن جيري فيه؛ لكمال قوة االعتماد على خمرج احلرف،  :الشديد -٣

  ).ج ط ت د ب ء ق ك: (وهلذا النوع مثانية حروف
وهو الذي جيري فيه الصوت لضعف االعتماد على خمرجه مع نفس قليل، وذلك  :والرخو -٤

ذ ظ غ ض ز و : (يف الرخو اهور، أو كثريٍ وهو يف الرخو املهموس؛ وحروف الرخاوة ستة عشر
  ).ي ا هـ ح خ ش س ت ص ث

  .فوهذه الثمانية األخرية هي كل حروف اهلمس ما عدا الفاء والكا
وهو املتوسط بني الرخاوة والشدة وذلك من عـدم كمـال   : احلرف الذي هو بين بين -٥

وهذه احلروف املتوسطة كلها ) ل ن ع م ر: (احتباس الصوت، وعدم كمال جريه، وحروفه مخسة
  .جمهورة

  ).ء ق ط ب ج د: (أما األنواع السابقة فمنها الشديد اهور، وهو ستة حروف
  ).ك ت: (هموس وهو حرفانومنها الشديد امل

  ).هـ ح خ ش س ص ث ف: (ومنها الرخو اهور وحروفه مثانية أيضاً
  .وهذه الثمانية هي مجيع احلروف املهموسة ما عدا الكاف والتاء

                                                
 .ة انظر هذا البحث للشيخ حممد بن إبراهيم احلمد يف موقعه على الشبكة العنكبوتي  ١



وهو أن يستعلي اللسان عند النطق باحلرف إىل جهة احلنك العليا، وحروفـه   :االستعالء -٦
  .تعالًء القافوأشدها اس) خ ص ض غ ط ق ظ: (سبعة

  .وهو ضد االستعالء، وحروفه كل ما عدا السبعة املتقدمة :االستفال -٧
وهو احنصار الصوت فيما بني اللسان واحلنك؛ النطباق احلنك علـى وسـط    :اإلطباق -٨

اللسان بعد استعالء أقصاه ووسطه إىل جهة احلنك، كما تعرف ذلك عند النطق حبروفـه، وهـي   
  .تها من حروف االستعالء، وال يكون اإلطباق تاماً إال مع الطاءومجل) ط ظ ص ض: (أربعة

وهو عدم احنصار الصوت بني وسط اللسان و احلنك عنـد النطـق بـاحلرف     :االنفتاح -٩
النفتاح ما بينهما، سواء انطبق احلنك على أقصى اللسان أو ال وحروفه كل ما عدا األربعة املطبقة، 

  .وكل حروف االستفالة منفتحة
  .وهو تغليظ احلرف يف خمرجه حبيث ميتلئ الفم بصداه: التفخيم -١٠

وحروف االستعالء كلها مفخمة، وال جيوز تفخيم شيء من حروف االستفالة إال الراء والالم 
  .يف بعض أحواهلما، وإال ألف املد؛ فإا تابعة ملا قبلها تفخيماً وترقيقاً

  .ناحالً ال ميتلئ الفم بصداهوهو حنافة احلرف حبيث يكون جسمه  :الترقيق -١١
وهو كثرة انتشار خروج اهلواء بني اللسان واحلنك، وانبساطه يف اخلروج عند  :التفشي -١٢

  .النطق باحلروف
وحرف التفشي هو الشني فقط على املشهور، وبعضهم جيعله يف الضاد والثاء والفاء، وبعضهم 

  . جممع عليهإن يف الصاد والسني تفشياً أيضاً، وكل ذلك غري: يقول
وهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف؛ وحرفه الراء فقط، وأكثـر مـا    :التكرير -١٣

  .يظهر تكريره إذا كان مشدداً حنو مرة، وكرة
وهي امتداد الصوت من أول حافة اللسان إىل آخرها وهي جنب اللسان ال  :االستطالة -١٤

ن الشني مستطيلة؛ ألا تفشـت واسـتطالت حـىت    طَرفه، وحرفها الضاد فقط، وبعضهم يقول إ
  .خالطت أعلى الثنتني

ولذلك لو أمسك املتكلم بأنفه  -أقصى األنف  -وهي صوت خيرج من اخليشوم  :الغنة -١٥
  .وامليم إذا سكنتا، ومل تظهرا) ولو تنويناً(مل ميكن خروجها، وحرفاها النون 

لق اللسان، وبعضها من ذلـق الشـفة، أي   ومسيت بذلك خلروج بعضها من ذَ :الذالقة -١٦
  .وضدها حروف اإلصمات، وهي ما عدا هذه الستة) ف ر م ن ل ب: (طرفها، وهي



١٧- وهو إطالة الصوت حبرف من حروف املد واللني زيادة على املد الطبيعي، وحروفه :املد :
ع انتشر فيـه الصـوت   ألن خمرجها متسع النتهائها إىل هواء الفم، وخمرج احلرف إذا اتس) ا و ي(

وامتد والن، وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب، وكل حرف جتده مساوياً ملخرجه إال هـذه  
  .الثالثة

  ).س ص ز: (وهو صوت خيرج مع احلرف يشبه صفري الطائر، وحروفه ثالثة :الصفري -١٨
وهي صوت زائد حيدث بفتح خمرج احلرف بتصويت، ويشـترط عنـدهم يف    :القلقة -١٩

  .اسم القلقة على ذلك الصوت أن يكون شديداً جهرياً إطالق
واملربد يعد الكاف من حروف القلقة، كأنه مل يشترط قـوة  ) ق ط ب ج د: (وحروفها مخسة

الصوت الزائدة، وعلى ذلك تكون التاء منها أيضاً، وهو ما يفهم من كالم سيبويه؛ ألا كالكاف، 
  .س ضعيف؛ ولذلك عدا شديدين مهموسنيوالصوت فيهما يالبس جري النفس، وهو صوت مه



  خمارج احلروف عند ابن جين:  الثاملبحث الث
حيصر ابن جين خمارج احلروف يف ستة عشر خمرجاً ، ناظراً إىل موقعها يف أجهزة النطق ، 

  : ومنطلقاً معها يف صوتيتها ، ويسري ذلك بكل ضبط ودقة وأناقة ، فيقول 
  : واعلم أن خمارج هذه احلروف ستة عشر ، ثالثة منها يف احللق « 
  . ـ فأوهلا من اسفله وأقصاه ، خمرج اهلمزة واأللف واهلاء  ١
  . خمرج العني واحلاء : ـ ومن وسط احللق  ٢
  . خمرج الغني واخلاء : ـ ومما فوق ذلك من أول الفم  ٣
  . خمرج القاف : ـ ومما فوق ذلك من أقصى اللسان  ٤
  . خمرج الكاف : ـ ومن أسفل من ذلك وأدىن إىل مقدم الفم  ٥
  . خمرج اجليم والشني والياء : ني وسط احلنك األعلى ـ ومن وسط اللسان ، بينه وب ٦
  . خمرج الضاد : ـ ومن أول حافة اللسان وما يليها  ٧
ـ ومن حافة اللسان من أدناها إىل منتهى طرف اللسان ، من بينها وبني ما يليها من احلنك  ٨

  . خمرج الالم : األعلى ، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية 
  .خمرج النون : ـ ومن طرف اللسان بينه وبني مافويق الثنايا  ٩
  . خمرج الراء : ـ ومن خمرج النون ، غري أنه أدخل يف ظهر اللسان قليالً الحنرافه إىل الالم  ١٠

  . خمرج الطاء والدال والتاء : ـ ومما بني طرف اللسان وأصول الثنايا  ١١
  . خمرج الصاد والزاي والسني : ـ ومما بني الثنايا وطرف اللسان  ١٢
  . خمرج الظاء والذال والثاء : ـ مما بني اللسان وأطراف الثنايا  ١٣
  . خمرج الفاء : ـ ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى  ١٤
  . ـ وما بني الشفتني ، خمرج الباء وامليم والواو  ١٥
الساكنة ، فذالك ستة عشر : ـ ومن اخلياشيم ، خمرج النون اخلفيفة ، ويقال اخلفيفة أي  ١٦
  . ١»خمرجاً 

  . وكذلك الشاطيب وبذلك أسقط ابن جين اجلوف كما هو حال سبيويه وأصحابه  

                                                
 ٢٠سر صناعة اإلعراب ص   ١



  :مصدر الصوت:  رابعاملبحث ال
  

خروجه ، وعوامل تقاطعه ،  يتحدث ابن جين عن مصدر الصوت ، وكيفية حدوثه ، وطريق
واختالف جرسه حبسب اختالف مقاطعه ، وبذلك يعطينا الفروق املميزة بني األصوات واحلروف 

إعلم أن الصوت عرض خيرج مع النفس مستطيالً متصالً ، حىت يعرض له يف احللق « : فيقول 
والفم والشفتني مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته ، فيسمى املقطع أينما عرض له حرفاً ، وختتلف 

ه لك ، أال ترى أنك أجراس احلروف حبسب مقاطعها ، وإذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرت
تبتدىء الصوت من أقصى حلقك ، مث تبلغ به أي املقاطع شئت ، فتجد له جرساً ما ، فإن انتقلت 
عنه راجعاً منه أو متجاوزاً له مث قطعت ، أحسست عند ذلك صدى غري الصدى األول ، وذلك 

ت غريه ، وإن حنو الكاف ، فإنك إذا قطعت ا مسعت هنا صدى ما ، فإن رجعت إىل القاف مسع
   . . .جزت إىل اجليم مسعت غري ذينك األولني 

ثالثي رباعي ومخاسي ، فأكثرها استعماالً ، وأعدهلا تركيباً : إن األصول ثالثة «  :قال ابن جين 
وليس اعتدال . حرف يبتدأ به ، وحرف حيشى به ، وحرف يوقف عليه : لك ألنه الثالثي ، وذ

فتمكن . . . الثالثي لقلة حروفه حسب ، لو كان كذلك لكان الثنائي أكثر منه ألنه أقل حروفاً 
الثالثي إمنا هو لقلة حروفه لعمري ، ولشيء آخر هو حجز احلشو الذي هو عينه بني فائه والمه ، 

أال ترى أن املبتدأ ال يكون إال متحركاً وأن املوقوف عليه ال يكون إال . حاليهما وذلك لتعادي 
ساكناً ، فلما تنافرت حاالمها وسطوا العني حاجزاً بينهما لئال يفجأوا واحلس بضد ما كان آخذاً 

   ١»فيه 

                                                
 ٣سر صناعة اإلعراب ص  ١



  
   :جهاز الصوت املتنقل :امساملبحث اخل

  
يتحدث ابن جين عن جهاز الصوت املمتنقل ، أو جمموعة األجهزة الصوتية يف احللق والفـم ،  
ومساعنا تلك األصوات املختلفة ، وذلك عند ذائقته للحرف العـريب ، ووجدانـه االخـتالف يف    

هذا  صف خمارج احلروف ومدارجها بفتحاتلق باملزمار ، ووأجراسه ، والتباين يف أصدائه فشبه احل
  املزمار ، وتتوجه عنايه مبجرى اهلواء يف الفم عند إحداث األصوات ،

ويشبهه مبراوحة الزامر أنامله على خروق الناي لسماع األصوات املتنوعة والتشعبة حبسب تغيريه 
أنامله على خروق الناي املسنوقة ، وراوح  فإذا وضع الزامر«  فتحتات املزمار ،  لوضع أنامله لدى

بني أنامله ، اختلفت األصوات ، ومسع لكل منها صوت اليشبه صاحبه ، فكذلك إذا قطع الصوت 
  ١ »يف احللق والفم ، باعتماد على جهات خمتلفة ، كان سبب استماعنا هذه األصوات املختلفة 

ونظري ذلك أيضاً وتر العود ، فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل مسعت له صوتاً ، فإن حصر « 
آخر الوتر ببعض أصابع يسراه ، أدى صوتاً آخر ، فإن أدناها قليالً ، مسعت غري اإلثنني ، مث كذلك 

 غري حمصور ، جتده باإلضافة إىل ما أداه وهو مضغوط حمصور كلما أذىن إصبعه من أول الوتر غفالً
، أملس مهتزاً ، وخيتلف ذلك بقدر قوة الوتر صالبته ، وضعفه ورخاوته ، فالوتر يف هذا التمثيل 
كاحللق ، واخلفقة باملضراب عليه كأول الصوت يف أقصى احللق ، جريان الصوت فيه غفالً غري 

ف الساكنة ، وما يعترضه من الضغط واحلصر باألصابع كالذي حمصور كجريان الصوت يف األل
   ٢»يعرض للصوت يف خمارج احلروف من املقاطع ، واختالف األصوات هناك كاختالفها هنا 

  

                                                
  ٤سر صناعة اإلعراب ص  ١
 نفس املرجع السابق ٢



  :  عند ابن جين  أثر املسموعات يف تكوين األصوات : املبحث السادس
  

  :  ابن جين  يقول
ن األصوات املسموعات ، كدوي الريح ، وحنني وذهب بعضهم إىل أن أصل اللغات إمنا هو م« 

الرعد ، وخرير املاء ، وشحيج احلمار ، ونعيق الغراب ، وصهيل الفرس ، ونزيب الظيب وحنو ذلك 
   ١»وهذا عندي وجه صاحل ومذهب متقبل  ، مث ولدت اللغات عن ذلك 

نه وتعاىل هو ملهم األصوات ، ومنشىء اللغات ، وهذا ال ميانع أن يكون اهللا سبحا  
ومعلم الكائنات ، فهذا هو االعتقاد الصحيح الذي ال تشوبه شائبة ، فالكالم عن هذا شيء 

  . والبحث عن أصل اللغات يف انطالق األصوات شيء آخر 

  

                                                
   ١٧اخلصائص ص  ١



   
   :عند ابن جين حماكاة األصوات  : املبحث السابع

  
ذهب ابن جين مذهباً صوتياً فريداً يربط بني الصوت والفعل تارة ، وبني الصوت واالسم         

تارة أخرى ، ويبحث عالقة كل منهما باألخر عالقة حسية ومادية متجسدة ، فجرس األلفاظ 
  : أصوات وأصداء مسعية قد يكون متجانساً ومقارباً لنوعية عنده فيقول  ووقعها فيما حيدثه من

فإن كثريا من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات األفعال اليت عرب ا عنها ، « 
وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء ، فجعلوا . قضم يف اليابس ، وخضم يف الرطب: اهم قالوا أال تر

   ١»الصوت األقوى للفعل األقوى ، والصوت األضعف للفعل األضعف 
صرصر « فكرروا الراء ملا هناك من استطالة صوته ، وقالوا » ندب صر اجل«وكذلك قالوا « 

   ٢»ملا هناك من تقطيع صوته » البازي 

                                                
 ٢٦اخلصائص ص  ١
  نفس املرجع السابق ٢
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